
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

 
 

Zápisnica a uznesenia  
 

z 31. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
26. októbra 2010 

  
 
 
Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., RNDr. Peter SMREK,  Ing. 
Marián PROCHÁZKA, Ing. Jana ŠPANKOVÁ, Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK, Ing. Martin 
BORGUĽA, Ing. arch. Ján MACKOVIČ,  
     
Ospravedlnený:  Mgr. Ondrej DOSTÁL 
 
PROGRAM:  
1.  Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne 
záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. mesta SR 
Bratislavy 

4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy  

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 
poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta SR 

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu 
materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ 

7.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 až 2013 
8. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011 
9.   Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011 
10. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 v znení uznesenia č. 

14/2004 
11. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010 
12. Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na Novosvetskej ulici – 

Majakovského ulici 
13.  Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 a 1678/9 na 

Riznerovej ulici 
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 3195/3  na ulici Palisády 
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15. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2983/8    na ulici Vlčkova 
16. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 na ulici Dankovského  
17. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3874/2, 3874/3, 3874/4, 

 3874/9 na ulici Langsfeldova 
18. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2,  9855/9 

na ulici Šoltésovej  
19. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 4224 na Nekrasovovej 

ulici 
19/A Návrh na prenájom pozemku pod komunikáciou na Búdkovej ceste 
20.  Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola 
uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008 

21. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola 
dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
- kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009 

22.   Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov 
a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010 

23.  Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných školách a školských 
zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

24. Skrátená prezentačná verzia Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava – Staré Mesto 
25. Informácia o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto 
26. Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9 
27/A Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2010 
 
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
Starosta mestskej časti oboznámil členov miestnej rady, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
bude prerokovaný Protest prokurátora k VZN č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri 
stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v znení VZN č. 7/2009. 
Starosta doplnil do bodu „Rôzne“ bod č. 27/A - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a ďalej doplnil do programu Návrh na 
prenájom pozemku pod komunikáciou na Búdkovej ceste, ktorý sa zaraďuje na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva ako bod 19/A. 
 
Poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
hlasovaním:  za 7 , proti  0, zdržal sa 0,   
  
Za overovateľa bol schválený   Ing. Martin Borguľa, člen miestnej rady.   
hlasovaním:  za 6 , proti  0, zdržal sa 1, 
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K bodu 1: Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek – uviedol Voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
vzala na vedomie bez hlasovania. 

- - - 
 
K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Ing. Strejčková – uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 126/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 3: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej 
deratizácii na území hl. mesta SR Bratislavy 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území 
hl. mesta SR Bratislavy. 

Uznesenie č. 127/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej 
deratizácii na území hl. mesta SR Bratislavy. 
 

- - - 
 
 
K bodu 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hl. mesta SR Bratislavy  

 
Ing. arch. Petrek - uviedol Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy.  
 

Uznesenie č. 128/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR 
Bratislavy.  
 

- - - 
 
 
K bodu 5: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou 
príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR 

 
Ing. arch. Petrek -  uviedol Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou 
organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR. 
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Uznesenie č. 129/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou 
organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR. 
 

- - - 
 
K bodu 6: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
 

Uznesenie č. 130/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
 

- - - 
 
 
K bodu 7: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 až 2013 
 
Ing. Strejčková – uviedla Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 
až 2013. 

Uznesenie č. 131/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 6,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
roky 2011 až 2013. 
 

- - - 
 
 
K bodu 8: Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011. 

Uznesenie č. 132/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 6,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011. 
 

- - - 
 
 
K bodu 9:   Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011 
 
Ing. arch. Petrek – uviedla Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011. 
 

Uznesenie č. 133/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 6,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011. 
 

- - - 
 
K bodu 10: Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 v znení 

uznesenia č. 14/2004 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 
v znení uznesenia č. 14/2004. 
 

Uznesenie č. 134/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004. 

- - - 
 
 
K bodu 11: Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010. 
 

Uznesenie č. 135/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
47/2010. 
 

- - - 
 
 
K bodu 12: Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na 

Novosvetskej ulici – Majakovského ulici 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na 
Novosvetskej ulici – Majakovského ulici. 

Uznesenie č. 136/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 6,  proti 0, zdržal sa 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 
a 2836 na Novosvetskej ulici – Majakovského ulici. 
 

- - - 
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K bodu 13:  Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 
a 1678/9 na Riznerovej ulici 

K bodu 14: Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 3195/3  na 
ulici Palisády 

K bodu 15:  Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2983/8    na 
ulici Vl čkova 

K bodu 16:  Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 na 
ulici Dankovského  

K bodu 17: Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3874/2, 
3874/3, 3874/4,  3874/9 na ulici Langsfeldova 

K bodu 18: Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 
9851/2,  9855/9 na ulici Šoltésovej  

 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 
a 1678/9 na Riznerovej ulici, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 
3195/3  na ulici Palisády, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 
2983/8  na ulici Vlčkova, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 
na ulici Dankovského, Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 
3874/2, 3874/3, 3874/4,  3874/9 na ulici Langsfeldova, Návrh na predaj pozemkov pod garážami 
parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2,  9855/9 na ulici Šoltésovej. 
 

Uznesenie č. 137/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za ,  proti , zdržal sa  
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra 
„C“ č. 1678/6 a 1678/9 na Riznerovej ulici, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely 
registra "C" číslo 3195/3  na ulici Palisády, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely 
registra "C" číslo 2983/8  na ulici Vlčkova, Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely 
registra "C číslo 1273/3 na ulici Dankovského, Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely 
registra "C" číslo 3874/2, 3874/3, 3874/4,  3874/9 na ulici Langsfeldova, Návrh na predaj 
pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2,  9855/9 na ulici Šoltésovej. 
 

- - - 
 
K bodu 19:  Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 4224 

na Nekrasovovej ulici 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 
4224 na Nekrasovovej ulici. 
 

Uznesenie č. 138/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely 
registra „C“ č. 4224 na Nekrasovovej ulici. 

- - - 
 
 
 
K bodu 19/A: Návrh na prenájom pozemku pod komunikáciou na Búdkovej ceste sa 

zaraďuje na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako bod 19/A. 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na prenájom pozemku pod komunikáciou na Búdkovej ceste 
sa zaraďuje na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako bod 19/A. 
 

Uznesenie č. 139/2010 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 6,  proti 0, zdržal sa 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na prenájom pozemku pod komunikáciou na 
Búdkovej ceste sa zaraďuje na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako bod 19/A. 
 

- - - 
 
 
K bodu 20: Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 
2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za rok 2008 

 
 Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom 
bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008. 
 

Uznesenie č. 140/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej 
predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008. 

- - - 
 
 
 
K bodu 21: Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 
2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola 
poskytovania cestovných náhrad v r. 2009 

 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom 
bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009. 
 

Uznesenie č. 141/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej 
predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009. 
 

- - - 
 
 
K bodu 22: Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov 

z bytového fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností 
v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010 

 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov 
z bytového fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov 
a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010. 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 3,  proti , zdržal sa 4 
 
správa nezískala nadpolovičnú väčšinu všetkých členov miestnej rady. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 23: Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 
a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 

 
RNDr. Smrek – uviedol Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných 
školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 142/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informácie o sieti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 
2010/2011 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 24. Skrátená prezentačná verzia Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava 

– Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek – uviedol Skrátenú prezentačnú verziu Komunitného plánu sociálnych služieb 
Bratislava – Staré Mesto. 

Uznesenie č. 143/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Skrátenú prezentačnú verziu Komunitného plánu 
sociálnych služieb Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 25: Informácia o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek – uviedol Informáciu o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 144/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov 
v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 26: Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9 
 
RNDr. Smrek  - uviedol Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9. 
 

Uznesenie č. 145/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9. 
 

- - - 
 
K bodu 27/A:   Návrh na poskytnutie dotácií y rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto na rok 2010 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2010. 
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Uznesenie č. 146/2010 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 7,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK 
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Martin BORGUĽA   ................................................. 
 
 
Zapísala: Hana Molnárová     ................................................. 
 


